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ÁSIA/CHINA - A formação: empenho prioritário das comunidades
católicas para o novo ano
Shi Jia Zhuang (Agência Fides) – Intensificar a formação da fé à luz da exortação apostólica Evangelii Gaudium
do Santo Padre Francisco é o empenho prioritário para muitas comunidades católicas da China continental para o
novo ano pastoral que acaba de começar. Segundo as informações apuradas pela Agência Fides, a necessidade
emergiu durante os encontros de formação e as assembleias das várias realidades católicas que se realizaram
recentemente, no último período das férias do ano novo chinês, a fim de definir os projetos pastorais de 2014.
Entre essas iniciativas, citamos o curso de formação sobre a Sagrada Escritura à luz da Evangelii Gaudium que, de
8 a 14 de fevereiro, reuniu 121 jovens leigos ativos nas 32 paróquias da diocese de San Yuan, da província de
Shaan Xi. O idoso Bispo emérito de 94 anos, Dom Zong Huai De, junto ao Bispo atual, Dom Han Ying Jin,
encorajaram os jovens participantes a estudar a Palavra de Deus, colocando-a em prática em suas vidas, para ser o
sal e a luz da sociedade e, assim, viver o Ano da Espiritualidade convocado pela diocese. A paróquia de S. José de
Bao Tou, no interior da Mongólia, promoveu o mesmo tipo de curso de 9 a 14 de fevereiro, com um destaque
especial aos Sacramentos.
O grupo de Lourdes do estudo da Bíblia da paróquia do vilarejo de Xiao Han, na diocese de Tian Jin, celebrou
cinco anos de fundação na festa de Nossa Senhora de Lourdes, em 11 de fevereiro, e na circunstância confirmou
que o estudo da Palavra de Deus continua a ser a prioridade de 2014.
Durante a Assembleia Geral da diocese de Hai Men, o Bispo apresentou a Evangelii Gaudium aos sacerdotes, às
religiosas e aos leigos, inserindo-a no contexto diocesano.
Em seguida, destacou os temas da formação, vocação e obras caritativas como principal compromisso do novo
ano pastoral.
A fim de melhorar a sua educação na fé "a fim progredir na evangelização e numa pastoral ainda mais eficaz em
2014", 186 responsáveis leigos das comunidades eclesiais de base da diocese de Xian Xian, na província de
Hebei, se reuniram na Catedral em 7 de fevereiro. (NZ) (Agência Fides 2014/02/19)
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